Babybox odpovídá MZ ČR na nevlídný dopis a taky hlásí
otevření 41. bedýnky 5. prosince ve 12 hodin v Nemocnici Most
Ministerstvo zdravotnictví ČR oslovilo plošně ředitele nemocnic a
zdravotní rady. Dopis začíná větou: „Dle vyjádření zmocněnce pro
lidská práva babyboxy nesnižují počty nalezených mrtvých
novorozenců a hrozí jejich zneužívání.“ Ve třetí větě dopisu se píše,
že babyboxy „jsou odbornou veřejností rozhodně zpochybňovány.“
Zmocněnec není jmenován jistě úmyslně, protože Michael Kocáb
ani jeho post už neexistuje.
Kontaktní osobou pro danou problematiku jmenuje MZ ČR svoji
pracovnici MUDr. Ivu Truellovou (truellova@mzcr.cz,
224 972 351, 737 249 16?? telefonní číslo není uvedeno v dopise
celé..?). Ano, je to tatáž dáma, která se mnou před šesti roky
odmítla vůbec mluvit. Vstanou (staro)noví bojovníci! Napadá mě
titul knihy Antonína Zápotockého, druhého dělnického prezidenta
naší republiky.
Odpusťte, moji milí, že tahle „tisková zpráva“ není krátká. Své
názory na dopis MZ mi napsali lékaři a právníci a já některé
z nich přikládám zrovna tak jako kopii dopisu MZ ČR, kterou mi
posílají rozhněvaní lékaři.
Je pro mne nepochopitelné ještě stále brojit proti babyboxům. Hlavně
nechápu, jak můžou tvrdit, že neklesají počty mrtvých miminek. Jak to
vědí? Oni počítali děti na skládkách? A proč od toho jejich čísla
neodečetli číslo 38 ?
Oni jsou jediná "odborná veřejnost"?
Ty a Jana Červinková a Honza Sváček a všichni ti profesoři medicíny
a Libor Vávra a třeba já - my nejsme odborná veřejnost? Jsme tedy
neodborná veřejnost?
JUDr. Hana Nová, opatrovnická soudkyně, spolutvůrce Zákona o
rodině
-------------------------Blahopřeji, že na Vás dámy z ministerstva nejsou schopny
zapomenout! Co na to? Inu, máme tady ryze občanský, dobrovolný
projekt, který daňové poplatníky nestojí zhola nic a pomáhá

novorozencům, kteří by třeba mohli přijít o život. Vzhledem k počtu
babyboxů je patrné, že podobně smýšlí i desítky primářů, ředitelů
nemocnic, dalších lékařů a členů zdravotního personálu. Ale
ministerstvo má zřejmý přebytek lidských zdrojů a finančních
prostředků, tak z celé akce udělá úřad, který administrativně zatíží
zdravotní personál vyplňováním jakési ankety. Asi proto, aby zjistili,
zda v těch nemocnicích ještě nějaký lékař zbyl.
JUDr. Luboš Vondra, soudce
----------------------------Trochu mi z toho dopisu běhá mráz po zádech. Nechápu co by
babybox mohl negativně ovlivňovat , aby byla potřebná "nápravná
opatření". Vždyť do dnešního dne bylo v babyboxech zachráněno 38
dětí - to snad není málo! Chybí mi selský rozum a obyčejná lidskost.
MUDr. Daniel Rychnovský, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří
Brno
------------------------------Babybox jako nástroj proti možné smrti mám eticky v sobě
vypořádaný, jsem pro možnost šance. Medicínsky je věc jednoduchá.
Babybox okamžitě signalizuje vložení dítěte, poškození z prodlení je
minimalizováno, jiná taková kontrolka neexistuje. A teorie, že větší
nabídka znamená větší poptávku, je pro mne jako člověka menším
argumentem, než teorie, že babybox životy ze své podstaty zachránit
může. Těch několik málo let jejich existence v České republice to
dokazuje. Přitom netvrdím, že všechny děti by zemřely, pokud by
nebyly dány do babyboxu, mně prostě stačí jeden takový život. Je to
kapička morálky, kterou by měla naše společnost v této křivící se
chvíli přijmout.
MUDr. Jiří Holan, ředitel Nemocnice Písek

Jména lékařů podporujících babyboxy:
Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Ţivný, DrSc., prof.
MUDr. Richard Plavka, DrSc, MUDr. Karel Liška, primáři a lékaři MUDr. Petr
Pícha, MUDr. Ludmila Brázdová, MUDr. Lumír Kantor, MUDr. Daniel
Rychnovský, MUDr. Josef Mašek, MUDr. Aleš Padrta, MUDr. Patricie
Kotalíková, MUDr. Martin Procházka, MUDr. Dionýz Zakál, MUDr. Zdeněk
Mayer, MUDr. Dana Janotová, MUDr. Petr Pešák, MUDr. Stanislav Houštěk,
MUDr. Věra Procházková, MUDr. Alena Štolcová, MUDr. Petr Lyer, MUDr.
Ivana Röschlová, MUDr. Luděk Týce, MUDr. Tomáš Fiala, MUDr. Aleš
Toman, MUDr. Alena Holubová, prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., MUDr.
Anna Briestenská, MUDr. Jan Karhan, MUDr. Libor Novák, MUDr. Martin
Vítek, MUDr. Jan Roth, MUDr. Jiří Holan, MUDr. Vladimír Němec, MUDr. Jiří
Běhounek, MUDr. Leoš Vysoudil, MUDr. Luboš Zimola, MUDr. Pavel Marček,
MUDr. Luděk Hyka, MUDr. Martin Pan, MUDr. Milan Hanzl, MUDr. Miroslav
Novák, MUDr. Oldřich Doubravský, MUDr. Pavel Müller, MUDr. Petr Ţáček,
MUDr. Petr Herman, MUDr. Tomáš Gruzska, MUDr. Tomáš Jedlička, prof.
MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MUDr. Vít Němeček, MUDr. René Hrdlička,
MUDr. Jiří Kroh, MUDr. Miroslav Toms, MUDr. Miroslav Musílek, MUDr. Jiří
Skala, MUDr. Jaroslav Procházka, Mudr. Jana Mathonová, MUDr. Antonín
Tomaides, MUDr. Jaroslav Škvor, MUDr. Milan Blaštík, Mudr. Milan Pánek,
MUDr. Pavel Šochman, MUDr. Lenka Böhmová, MUDr. Vladimír Bárta,
MUDr. Aneţka Kudličková a mnoţství nejmenovaných dalších.

Symbolicky na Mikuláše otvíráme 41. babybox v Nemocnici Most.
Hvězdičku za něj si mohou připsat za nemocnici MUDr. Luděk Hyka,
za mostecké Mgr. Karel Novotný, nynější náměstek primátora, jenţ
přesvědčil řadu mosteckých a regionálních společností i soukromých
dárců. Nikdo nemusel přesvědčovat mnohonásobného dárce projektu
LINET, spol. s r. o., Ţelevčice a jeho obchodního ředitele Radka
Chvostu, aby přispěl významným dílem. Děkuju. DĚKUJU!
Ludvík Hess, babydědek, 602 305 139, info@babybox.cz

